..................................................
(miejscowość, data)

Zarząd Dróg Powiatowych
w Pleszewie
ul. Gen. Hallera 54
63-300 Pleszew

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

– prowadzenie robót w pasie drogowym –
1) Zajmujący pas drogowy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego)

………………………………………………………………………………………………………
(adres, siedziba)

NIP / PESEL ……………………………….
2) Cel zajęcia pasa drogowego:
.............................................................................................................................................................
( dokładne określenie robót)

.............................................................................................................................................................
3)

Lokalizacja:
- odcinek drogi ...................................................................................................................................
(nr, nazwa odcinka)

- miejscowość ....................................................................................................................................
4)

Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego:
Rodzaj elementu

zajmowanie jezdni do 20% jej szerokości

Stawka Długość x szerokość Powierzchnia Okres zajęcia
za m2
(m)
(m2)
od
5,00 zł
do

zajmowanie jezdni powyżej 20% do 50% jej
szerokości
7,00 zł
zajmowanie jezdni powyżej 50% do całkowitego
10,00 zł
zajęcia jezdni
zajmowanie chodnika, ścieżek rowerowych,
ciągu pieszych
5,00 zł
zajmowanie poboczy, innych elementów drogi
3,00 zł

Ilość
dni

od

do
od

do
od
do
od
do

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia odbioru robót w
tutejszym zarządzie.

5) Uzgodnienie projektu w ZDP na lokalizację / przebudowę przedmiotowego urządzenia / zjazdu* (jeżeli było
wymagane):
Nr..................................................................... z dnia ............................................

6) Oświadczamy, że
- posiadamy ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym1*
nr decyzji: ................................................. z dnia ............................................
- dokonaliśmy zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno –
budowlanej*
7)

Kierownikiem robót będzie:
...........................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)

...........................................................................................................................................................
8)

Wykonawcą robót będzie:
...........................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)

...........................................................................................................................................................
9) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z dnia ………………………… Nr ……………….
10) Uwagi : ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Zajmujący pas drogowy/ Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc
przerobową, a także rozeznane uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.

...............................................
(podpis i pieczątka)

Załączniki:
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa
drogowego.
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu , jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robót w koronie
drogi,
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie
zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu*.
projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym*
- harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót*
- dokumenty wymagane w uzgodnieniu (decyzji) - pkt.5 niniejszego wniosku*:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Uwaga!
-teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykonywania robót, miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt, jeżeli zajmuje pas drogowy,
-za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą nr XXX/188/09 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 27 listopada 2009r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 49 poz. 1130 z dnia 15 marca 2010r.).

1*Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu
takich
danych
oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Pleszewie
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie z siedzibą
przy ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 72 16.
2. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 74 27 216 lub pod adresem e-mail: zdp-pleszew@zdppleszew.com.pl
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie przetwarza dane osobowe w następujących celach:
3.1 w przypadku kiedy dana osoba wypełnia wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez ZDP działań
zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna art.6 ust 1 lit b Rozporządzenia)
3.2 w przypadku realizacji zawartej z ZDP umowy (podstawa prawna art.6 ust 1 lit b Rozporządzenia);
3.3 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZDP w związku z prowadzeniem działalności jako powiatowej
jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pleszewie i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art.6
ust 1 lit c Rozporządzenia);
3.4 dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
3.5 wewnętrznych celów administracyjnych ZDP, w tym celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w
ramach Starostwa Powiatowego w Pleszewie (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć
Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja
skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych,). Podstawą przekazania/powierzenia
danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy
powierzenia danych do przetwarzania.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Pleszewie formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących
archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50
lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
6. W związku z przetwarzaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie;
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych
przypadkach, w których Zarząd Dróg Powiatowych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane
mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
wniesienia
sprzeciwu
wobec
przetwarzanych
danych,
na
podstawie
art.
21
RODO,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie posiada
uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych
w sposób zautomatyzowany.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z wyżej wymienianą klauzulą.
………………………………..
(data, podpis)

